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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
Općinsko vijeće
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), a u svezi s čl.63, st.2. Statuta dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“, Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 12. sjednici održanoj dana
03. svibnja 2022. godine donosi
ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama
Mjerila o načinu i uvjetima financiranja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
Članak 1.
U Mjerilima o načinu i uvjetima financiranja dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 20/12 i „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 4/14 i 3/20) u članku
3., stavku 1., iza riječi „od“ briše se broj „2.200,00“ i zamjenjuje se brojem „2.300,00“.
Članak 2.
U članku 4.a., stavku 2, iza riječi „od“ briše se broj „1.100,00“ te se zamjenjuje brojem
„1.200,00“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“, a primjenjuje se od 01. svibnja 2022. godine.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-21
U Pisarovini, 03. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 37., st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), a temeljem prijedloga Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića od dana 25. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj
12. sjednici održanoj dana 03. svibnja 2022. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
Članak 1.
VESNICA MAĐER, OIB:41870607279 iz Lasinje, Kupska cesta 22, imenuje se
ravnateljicom Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina.
Članak 2.
Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši od dana 09.06.2022.
godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-22
U Pisarovini, 03. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
Novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 12. sjednici održanoj dana
03. svibnja 2022. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina
I.

U postupku Javnog natječaja objavljenog dana 25. veljače 2022. godine na
oglasnim stranicama Narodnih novina broj 23/22 te Izmjene i dopune Natječaja
objavljene 30. ožujka 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj
39/22, radi prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, a u
svrhu izgradnje poslovnih objekata koji se moraju u roku dvije godine staviti u
funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena
europskim standardima, pristigle su dvije (2) ponude te se iste i prihvaćaju.

II.

Prihvaćaju se ponude slijedećih ponuditelja koje su ispunile sve uvjete natječaja:
1. DRVO-ELEMENTI d.o.o., OIB: 40666670487, Vrgorski put bb, Makarska
- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br.1901/2, k.o.
Pisarovina II, u površini od 3.350 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune
prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih
novina; ponuda zaprimljena 14. travnja 2022. godine u 8,40 sati;
2. RIGOR D.O.O., OIB: 31945175550, Ivana Mažuranića 15, 10362 Kašina
- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 1891, k.o.
Pisarovina II, u površini od 4.100 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune
prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih
novina; ponuda zaprimljena 14. travnja 2022. godine u 15,05 sati;.

III.

Sa gore navedenim ponuditeljima čije su ponude prihvaćene temeljem ove Odluke,
sklopit će se u roku 30 dana od dana dostave iste, ugovori i predugovori o
kupoprodaji zemljišta.

IV.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor/predugovor u gore navedenom
roku, smatrat će se da je odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o
obveznim odnosima.
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Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.

Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao prodavatelj građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju svoje
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 2/22), javni natječaj koji je objavljen
dana 25. veljače 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj 23/22 te Izmjene
i dopune Natječaja objavljene 30. ožujka 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih
novina broj 39/22 temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“, broj 3/22), a radi prikupljanja ponuda za prodaju zemljišta u svrhu izgradnje
poslovnih objekata, koji se u roku dvije godine moraju staviti u funkciju obavljanja gospodarske
djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU standardima.
Površina, brojevi i nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom natječaju.
Početna cijena za zemljišta navedena u ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 7 i 12
Eura/m2 preračunata u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja. Nekretnine su
namijenjene izgradnji objekata u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, te su se, sukladno
navedenom, na natječaj mogle javiti samo fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu
gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta: minimalna izgrađenost kupljene
parcele mora iznositi najmanje 30% ukupne površine parcele, rok u kojem kupac mora ishoditi
lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja predugovora o kupoprodaji zemljišta,
nakon čega se potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za izgradnju i dovođenje u funkciju
obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU standardima iznosi
najduže 2 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji zemljišta.
Prioritet za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
gospodarske djelatnosti čije je sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju Općine Pisarovina,
ali samo uz uvjet prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije ponude čiji ponuditelj ne ispunjava
uvjet prebivališta/sjedišta na teritoriju Općine Pisarovina.
Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB, ponuđenu cijenu po
m2, ukupnu površinu, koja ne može biti manja od 1.500 m2, za koju se nudi navedena cijena
te broj žiro-računa ponuditelja. Sve ponude morale su biti potpisane i ovjerene pečatom.
Uz ponudu se morala dostaviti slijedeća dokumentacija: dokaz o obavljanju gospodarske
djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, obrtni registar ili drugi strukovni registar);
plan i program ponuditelja koji sadrži: površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom
izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, način
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj radnika sa navedenom stručnom spremom, izjava
ovjerena od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti
ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima, potvrda Porezne uprave o stanju
poreznog duga (ne starija od 30 dana – moraju biti podmirene sve obaveze prema državi),
potvrda Općine Pisarovina da su podmirene sve obaveze prema Općini Pisarovina. Radi
ozbiljnosti ponude uz istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10.000,00
kuna.
-

Na natječaj su pristigle 2 ponude ponuditelja;
Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda;

Ponude su otvorene dana 25. travnja 2022. godine od strane tročlanog Povjerenstva
imenovanog od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu zaprimanja:
1. DRVO-ELEMENTI d.o.o., OIB: 40666670487, Vrgorski put bb, Makarska
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- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br.1901/2, k.o.
Pisarovina II, u površini od 3.350 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune prema
srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih novina; ponuda
zaprimljena 14. travnja 2022. godine u 8,40 sati;
Na navedenoj čestici ponuditelj planira obavljati djelatnost:
- proizvodnje namještaja iz pločastih materijala.
Proizvodni proces se sastoji od projektiranja, izrade dokumentacije, krojenja ploča, kantiranja,
bušenja i montaže proizvoda.
Za obavljanje djelatnosti ponuditelj navodi da će u roku 2 godine od potpisivanja ugovora o
kupoprodaji nekretnine izgraditi sljedeće objekte:
1. proizvodna hala 300 m2 tlocrtno
Ponuditelj navodi da je za obavljanje djelatnosti u planu zaposliti 8 do 10 radnika, od toga 2
radnika VSS, 6 do 8 radnika SSS.
2. RIGOR D.O.O., OIB: 31945175550, Ivana Mažuranića 15, 10362 Kašina
- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 1891, k.o. Pisarovina
II, u površini od 4.100 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune prema srednjem
tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih novina; ponuda zaprimljena
14. travnja 2022. godine u 15,05 sati.
Na navedenoj čestici ponuditelj planira obavljati djelatnost:
- inicijalna djelatnost je trgovinska, a po izgradnji dodatnog prostora postala bi i proizvodna;
Za obavljanje djelatnosti ponuditelj navodi da će u roku 1 godine od potpisivanja ugovora o
kupoprodaji nekretnine izgraditi sljedeće objekte:
- 400 m2 skladišnog i uredskog prostora;
- nakon početne izgradnje skladišnog i uredskog prostora planira se izgraditi dodatni prostor
za proizvodnju protupožarne bravarije od 830 m2.
Predviđeni broj radnika sa navedenom traženom stručnom spremom:
I. faza: Trgovina
- 3 radnika stručne spreme SSS ili VK,
- 2 radnika VŠS ili VSS,
II. faza: Proizvodnja
- 7 do 10 radnika stručne spreme SSS ili VK,
- 2 radnika VŠS ili VSS,
Ponude ponuditelja koja su prihvaćene sadrže svu dokumentaciju traženu javnim natječajem
i to:
1. DRVO-ELEMENTI d.o.o., OIB: 40666670487, Vrgorski put bb, Makarska
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- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br.1901/2, k.o.
Pisarovina II, u površini od 3.350 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune
prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih
novina; ponuda zaprimljena 14. travnja 2022. godine u 8,40 sati;
2. RIGOR D.O.O., OIB: 31945175550, Ivana Mažuranića 15, 10362 Kašina
- zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 1891, k.o.
Pisarovina II, u površini od 4.100 m2 po cijeni od 7,00 Eura po m2, preračunato u kune
prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih
novina; ponuda zaprimljena 14. travnja 2022. godine u 15,05 sati;.
- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljima sklopiti će se u roku od 30 dana
ugovor/predugovor o kupoprodaji zemljišta.
- U slučaju nepotpisivanja ugovora/predugovora od strane odabranih ponuditelja smatrat će
se da je isti odustao od kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.
- Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže sklapanje ugovora sa odabranim
ponuditeljima.
- Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne može se uložiti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana primitka iste.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-23
Pisarovina, 03. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ broj 91/96, 68/98m, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 12.
sjednici, održanoj dana 03. svibnja 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za:
- dio k.č.br. 2078/1, pod novom oznakom k.č.br. 2078/3 cesta od 222 m2, upisana u
zk.ul..br. 2078,
- dio k.č.br. 2078/1, pod novom oznakom k.č.br. 2078/4 cesta od 38 m2, upisana u
zk.ul.br. 2078,
- dio k.č.br. 2092, pod novom oznakom k.č.br. 2092/2 put od 222 m2, upisana u
zk.ul.br. 2092,
sve u k.o. Pisarovina II,
sukladno Geodetskom elaboratu, broj elaborata: 2019-49, izrađenom od strane
Geoprojekt d.o.o. Zagreb, V Ravnice 4, Zagreb, OIB:76669487635 za investitora: Hrvatske
ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, OIB: 55545787885, obzirom da su iste trajno izgubile
funkciju puta radi gradnje državne ceste: „čvor Zdenčina“ (autocesta A1) – most na Kupi kod
Lasinje.
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 35., stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
članka 103. Zakona o cestama, za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo
Općine Pisarovina.
Članka 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom,
Zemljišnoknjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu
nekretninama iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i za korist
Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-24
Pisarovina, 03. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17., stavka 1., alineja 15.
Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina br. 3/18, 3/20 i 1/21),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. svibnja 2022.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“
za zaključivanje Ugovora za predmet nabave
SVJEŽE MESO I MESNI PROIZVODI
Članak 1.
Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ daje se suglasnost za zaključivanje Ugovora za
predmet nabave SVJEŽE MESO I MESNI PROIZVODI za 2022. godinu sa tvrtkom MM Mesna
industrija d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić, OIB: 18873787961.
Članak 2.
Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove Odluke je 50.067,00 kuna (bez PDV-a), odnosno
57.796,11 kuna (s PDV-om), a prema prihvaćenoj ponudi ponuditelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-18
U Pisarovini, 03. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 03. svibnja 2022. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“
za zaključivanje Ugovora za predmet nabave
PREHRAMBENI PROIZVODI ŠIROKE POTROŠNJE

Članak 1.
Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ daje se suglasnost za zaključivanje Ugovora za
predmet nabave PREHRAMBENI PROIZVODI ŠIROKE POTROŠNJE za 2022. godinu sa
tvrtkom KONZUM PLUS d.o.o, Zagreb, OIB: 62226620908.
Članak 2.
Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove Odluke je 43.853,85 kuna (bez PDV-a), odnosno
51.962,67 kuna (s PDV-om), a prema prihvaćenoj ponudi ponuditelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-19
U Pisarovini, 03. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17., stavka 1., alineja 15.
Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina br. 3/18, 3/20 i 1/21),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. svibnja 2022.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“
na zaključivanje Ugovora za predmet nabave
MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU

Članak 1.
Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ daje se suglasnost na zaključivanje Ugovora za
predmet nabave MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU za 2022. godinu sa
tvrtkom ALCA ZAGREB d.o.o., OIB: 58353015102.
Članak 2.
Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove Odluke je 25.251,35 kuna (bez PDV-a), odnosno
31.385,81 kn (s PDV-om), a prema prihvaćenoj ponudi ponuditelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 238-21-1-22-20
Pisarovina, 03. svibnja 2022.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 551-02/22-01/1
URBROJ: 238-21-2-22-3
Pisarovina 27. travnja 2022. godine
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih
potreba u socijalnoj skrbi (KLASA: 551-02/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1), Općinski
načelnik Općine Pisarovina je dana 27. travnja 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za
dodjelu sredstava udrugama, donio sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama temeljem
Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
Članak 1.
Udruzi sv. Martin Pisarovina, Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, OIB:92260061099,
dodjeljuje se 50,00 kuna/mjesečno po korisniku, za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj
skrbi, za provedbu programa „Pomoć u kući starijim osobama na području Općine Pisarovina“.
Članak 2.
S udrugom iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o financiranju
programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2022.
godinu, R 130; Tekuće donacije za program: Pomoć u kući starijim osobama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Pisarovina te službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
Općinski načelnik
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“, br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br.26/15 i 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih
potreba u kulturi (KLASA: 612-06/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1), Općinski načelnik
Općine Pisarovina dana 28. travnja 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
sredstava udrugama, donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama u okviru Javnog poziva za sufinanciranje
javnih potreba u kulturi 2022. godine
Članak 1.
Dodjeljuju se financijska sredstva sljedećoj udruzi:
1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „MAGDALENA“, Donja Kupčina
351, 10451 Pisarovina, OIB: 18703076421 u iznosu od 40.000,00 kuna za
sufinanciranje javnih potreba u kulturi i to za program: Unapređenje kulturnoumjetničkih sadržaja Općine Pisarovina;
Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna Općine
Pisarovina za 2022. godinu.
Članak 2.
S udrugom iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o financiranju
programa/projekta/manifestacija u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2022.
godinu, R139 Donacija kulturno-umjetničkim društvima i ostalim udrugama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr.
KLASA: 612-06/22-01/1
URBROJ: 238-21-2-22-3
Pisarovina 28. travnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

Vode Pisarovina d.o.o.
Pisarovina. Trg hrvatskih velikana 1
OIB: 75999696999

Sukladno čl. 428., st.3 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15,
40/19 i 34/22) i čl. 15. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o. (od dana
24.04.2018.) Skupština Društva na 3. redovnoj skupštini održanoj dana 28.04.2022. godine,
donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Uprave društva za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine
sa svim pripadajućim prilozima.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenim
novinama Općine Pisarovina i na službenoj internetskoj stranici društva www.vodepisarovina.hr .
U Pisarovini, 28.04.2022. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

Vode Pisarovina d.o.o.
Pisarovina. Hrvatskih velikana 1
OIB: 75999696999

Sukladno čl. 428., st.3 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15
, 40/19 i 34/22) i čl. 15. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o. (od
dana 24.04.2018.) Skupština Društva na 3. redovnoj Skupštini održanoj dana 28.04.2022.
godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja
za 2021. godinu

Članak 1.
Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva i to:
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2021. godine
2. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim Novinama
Općine Pisarovina, te na službenoj internetskoj stranici društva www.vode-pisarovina.hr .
U Pisarovini, 28.04.2022. godine.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 6/22

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

04.05.2022.

Vode Pisarovina d.o.o.
Pisarovina. Trg hrvatskih velikana 1
OIB: 75999696999
Na temelju 441. st. 1. t.1. Zakona o trgovačkim društvima ( „Narodne novine“ br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 , 40/19
i 34/22) i članka 15. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o.,
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 (od dana 24.04.2018.) (dalje u tekstu: Društvo),
Skupština Društva donijela je na svojoj redovitoj 3. godišnjoj Skupštini održanoj dana
28.04.2022. godine slijedeću:

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI OSTVARENE
U 2021. GODINI
Članak 1.
Ostvarena netto dobit Društva u 2021. godini, u iznosu od 32.766,46 kn( slovima:
tridesetdvijetisućesedamstošezdesetšesttisućakunaičetrdesetšestlipa) raspoređuje se u
zadržanu dobit.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“ i na službenoj Internet stranici Društva www.vode-pisarovina.hr .

Pisarovina, 28.04.2022.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković, v.r.
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